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Số: 56-2023/SLV-A&P Hồ Chí Minh	, ngày 09 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: Sở Công thương các Tỉnh/ Thành phố trực thuộc trung

ương.

Tên thương nhân: CÔNG TY TNHH BẢO HiỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng L29-L30, tòa nhà Vietcombank Tower, số 5 Công trường Mê

Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 842862985888    Fax:842862985999    Email: chi.nguyen@sunlife.com

Mã số thuế: 0312149397

Người liên hệ: Nguyễn Thị Hà Chi    Điện thoại: 0903686890

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của

Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại,

CÔNG TY TNHH BẢO HiỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM thông báo chương

trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: 	“SỐNG SÁNG – SỨC KHỎE VÀNG”

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

3. Hình thức khuyến mại: Tặng 10% Phí bảo hiểm rủi ro (theo điều kiện được nêu tại Mục

10 dưới đây).

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 31/12/2024.

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm SUN – Sống Sáng của Sun Life VN

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 10% Phí bảo hiểm rủi ro của Hợp đồng bảo hiểm

nhân thọ SUN – Sống Sáng.



7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):

Khách hàng của chương trình khuyến mại phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây:

-Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ SUN – Sống Sáng của

Sun Life VN (“Hợp Đồng”);

-Khách hàng có Hợp Đồng bảo hiểm nhân thọ SUN – Sống Sáng được phát hành trong thời

gian khuyến mại như được nêu tại Mục 4 và còn hiệu lực tại thời điểm trao quà tặng;

-Người được bảo hiểm của Hợp Đồng là công dân Việt Nam hoặc thường trú tại Việt nam,

từ 20 tuổi trở lên và đáp ứng các điều kiện Tiêu chuẩn Khách hàng Sức khỏe Vàng như nêu

tại Phụ Lục 1 đính kèm; và

-Tại Ngày hiệu lực Hợp Đồng và mỗi Ngày kỷ niệm tháng Hợp Đồng, tổng Số tiền bảo hiểm

của (các) Hợp Đồng có cùng Người được bảo hiểm phải thuộc vùng kiểm tra sức khỏe (tính

theo tuổi tham gia) theo tiêu chuẩn thẩm định của Sun Life VN, cụ thể như quy định tại Phụ

lục 2 đính kèm.

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):

Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại được nêu tại Mục 10.

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ước tính 10.540.000.000 đồng (Bằng

chữ: Mười tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng).

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 	-Chương trình khuyến mại áp dụng đối

với các Hợp Đồng được phát hành trong thời gian khuyến mại nêu tại mục 4 trên, với điều

kiện khách hàng thỏa các điều kiện quy định ở mục 7 trên.

-Trong suốt thời hạn Hợp Đồng và kể từ thời điểm Khách hàng thỏa điều kiện, 10% Phí bảo

hiểm rủi ro (nếu có phát sinh Phí bảo hiểm rủi ro vào Ngày kỷ niệm tháng của Hợp Đồng) sẽ

được Sun Life VN tặng vào Giá trị tài khoản của Hợp Đồng cho Khách hàng tại Ngày kỷ

niệm tháng đó. Việc tặng quà sẽ chấm dứt khi phát sinh một trong các trường hợp dưới đây:

(i) Khách hàng giảm Số tiền bảo hiểm dẫn đến việc tổng Số tiền bảo hiểm của (các) Hợp

Đồng có cùng Người được bảo hiểm sau khi giảm không còn nằm trong vùng kiểm tra sức

khỏe (tính theo tuổi tham gia) như nêu tại Phụ Lục 2; hoặc

(ii)Hợp Đồng mất hiệu lực do không đóng phí bảo hiểm và sau đó Khách Hàng khôi phục

Hợp Đồng theo quy tắc, điều khoản sản phẩm nhưng Người được bảo hiểm không còn thỏa

điều kiện Khách Hàng Sức Khỏe Vàng như nêu tại Phụ Lục 1.

-Với việc tham gia chương trình này, Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Sun Life VN và các

bên được Sun Life VN ủy quyền có thể thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân do Khách

hàng cung cấp cho mục đích thực hiện chương trình khuyến mại. Ngoài ra, nếu được khách

hàng đồng ý, Sun Life VN có thể sử dụng thông tin cá nhân và hình ảnh của Khách hàng cho

mục đích truyền thông và quảng cáo mà không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác.

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể



11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể

của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương

nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch

vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa

thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm))

: Không có thương nhân cùng thực hiện.

CÔNG TY TNHH BẢO HiỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM cam kết thực hiện

đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp

luật hiện hành.

 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ký tên và đóng dấu)



 

 
 
 

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN 

THỌ SUN LIFE VIỆT NAM 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 56-2023/SLV-A&P Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2023 

 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI 

Kính gửi:  Sở Công Thương các Tỉnh/ Thành phố trên toàn quốc 

 

Tên thương nhân: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life VN”) 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng L29-L30, tòa nhà Vietcombank Tower, số 5 Công trường Mê Linh, P. 

Bến Nghé, Q.1, TP.HCM 

Điện thoại: +84 28 6298 5888    Fax: +84 28 6298 5999  

Email: chi.nguyen@sunlife.com 

Mã số thuế: 0312149397 

Người liên hệ: Nguyễn Thị Hà Chi                       Điện thoại: +84 903686890 

 

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Sun Life VN thông 

báo chương trình khuyến mại như sau: 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “SỐNG SÁNG – SỨC KHỎE VÀNG” 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: toàn quốc 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng 10% Phí bảo hiểm rủi ro (theo điều kiện được nêu tại Mục 10 

dưới đây). 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 16/1/2023 đến hết ngày 31/12/2024. 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm SUN – Sống Sáng của Sun Life VN 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 10% Phí bảo hiểm rủi ro của Hợp đồng bảo hiểm 

nhân thọ SUN – Sống Sáng. 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): 

Khách hàng của chương trình khuyến mại phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây: 

- Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ SUN – Sống Sáng 

của Sun Life VN (“Hợp Đồng”); 



 

 
 
 

- Khách hàng có Hợp Đồng bảo hiểm nhân thọ SUN – Sống Sáng được phát hành trong 

thời gian khuyến mại như được nêu tại Mục 4 và còn hiệu lực tại thời điểm trao quà 

tặng;  

- Người được bảo hiểm của Hợp Đồng là công dân Việt Nam hoặc thường trú tại Việt 

nam, từ 20 tuổi trở lên và đáp ứng các điều kiện Tiêu chuẩn Khách hàng Sức khỏe 

Vàng như nêu tại Phụ Lục 1 đính kèm; và 

- Tại Ngày hiệu lực Hợp Đồng và mỗi Ngày kỷ niệm tháng Hợp Đồng, tổng Số tiền bảo 

hiểm của (các) Hợp Đồng có cùng Người được bảo hiểm phải thuộc vùng kiểm tra sức 

khỏe (tính theo tuổi tham gia) theo tiêu chuẩn thẩm định của Sun Life VN, cụ thể như 

quy định tại Phụ lục 2 đính kèm. 

8. Cơ cấu giải thưởng:  

Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại được nêu tại Mục 10. 

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ước tính 10.540.000.000 đồng (Bằng 

chữ: Mười tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng). 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 

- Chương trình khuyến mại áp dụng đối với các Hợp Đồng được phát hành trong thời 

gian khuyến mại nêu tại mục 4 trên, với điều kiện khách hàng thỏa các điều kiện quy 

định ở mục 7 trên. 

- Trong suốt thời hạn Hợp Đồng và kể từ thời điểm Khách hàng thỏa điều kiện, 10% Phí 

bảo hiểm rủi ro (nếu có phát sinh Phí bảo hiểm rủi ro vào Ngày kỷ niệm tháng của Hợp 

Đồng) sẽ được Sun Life VN tặng vào Giá trị tài khoản của Hợp Đồng cho Khách hàng 

tại Ngày kỷ niệm tháng đó. Việc tặng quà sẽ chấm dứt khi phát sinh một trong các 

trường hợp dưới đây: 

(i)  Khách hàng giảm Số tiền bảo hiểm dẫn đến việc tổng Số tiền bảo hiểm của 

(các) Hợp Đồng có cùng Người được bảo hiểm sau khi giảm không còn nằm 

trong vùng kiểm tra sức khỏe (tính theo tuổi tham gia) như nêu tại Phụ Lục 2; 

hoặc  

(ii) Hợp Đồng mất hiệu lực do không đóng phí bảo hiểm và sau đó Khách Hàng 

khôi phục Hợp Đồng theo quy tắc, điều khoản sản phẩm nhưng Người được bảo 

hiểm không còn thỏa điều kiện Khách Hàng Sức Khỏe Vàng như nêu tại Phụ 

Lục 1. 



 

 
 
 

- Với việc tham gia chương trình này, Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Sun Life VN và 

các bên được Sun Life VN ủy quyền có thể thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân 

do Khách hàng cung cấp cho mục đích thực hiện chương trình khuyến mại. Ngoài ra, 

nếu được khách hàng đồng ý, Sun Life VN có thể sử dụng thông tin cá nhân và hình 

ảnh của Khách hàng cho mục đích truyền thông và quảng cáo mà không phát sinh bất 

kỳ chi phí nào khác. 

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ 

thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình: Không có thương nhân 

cùng thực hiện. 

Sun Life Việt Nam cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình 

khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 

  CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 

                     SUN LIFE VIỆT NAM 

                             

 

 

                                       

 

  



 

 
 
 

PHỤ LỤC 1 

Tiêu chu n Khách hàng S c  h e Vàng  

Tiêu chu n Mô tả chi ti t 

Không hút thuốc lá  Kê khai không hút thuốc lá trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm  

Tỷ số Cholesterol/HDL  <= 5.5  

Cholesterol (mg/dL) <= 232 mg/dL 

Huyết áp (mmHg)  
Độ tuổi 20-55: <= 135/85 mmHg 

Độ tuổi 5 -65: <= 140/90 mmHg 

Điều trị tăng huyết áp  
Chưa từng điều trị bệnh tăng huyết áp trong vòng 2 năm 

qua  

Chỉ số khối cơ thể (BMI)  
Độ tuổi 20-55: <= 28 

Độ tuổi 5 -65: <= 31  

 ét nghiệm đường huyết lúc đói, 

xét nghiệm Hb 1C  

 ét nghiệm đường huyết lúc đói và Hb 1C không vượt 

quá giới hạn bình thường 

Các dấu chỉ viêm gan  Dấu chỉ viêm gan B và C âm tính  

Tiền sử gia đình  

Không có cha m  hay anh chị em ruột chết trước  0 tuổi 

do bệnh mạch vành, ung thư hoặc đái tháo đường và 

không quá một trong số các bệnh kể trên của cha m  hay 

anh chị em ruột khởi phát trước 55 tuổi  

Sử dụng rượu/sử dụng chất gây 

nghiện 

Chưa từng có tiền sử điều trị rối loạn sử dụng rượu, rối 

loạn sử dụng chất gây nghiện 

Tiền sử y khoa cá nhân  
Không có bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư (ngoại 

trừ một số loại ung thư da) 



 

 
 
 

Không có vấn đề sức khỏe tồn tại trước  

Tăng phí  Không bị tăng phí vì l  do sức khỏe 

Hoạt động liên quan đến hàng 

không  

Không tham gia chuyến bay tư nhân, ngoại trừ là hành 

khách có mua vé trên các chuyến bay thương mại 

Hoạt động giải trí 

Không tham gia trên chuyến bay như một phi công, phi 

hành đoàn, tiếp viên hàng không; đua xe có động cơ; 

tham gia các giải đua xe; leo núi; cư i ngựa; trượt tuyết; 

hoặc hoạt động lặn biển sâu hơn  5 feet (22,5m) 

Nghề nghiệp Không bị tăng phí vì l  do nghề nghiệp  

 

Lưu  : Việc xét các tiêu chí trên dựa trên thông tin, hồ sơ y tế hợp lệ do Khách hàng hoặc Phòng khám 

nơi Khách hàng thăm khám cung cấp. Hồ sơ y tế hợp  ệ  à hồ sơ   ợc thực hiện t ong v ng   tháng g n 

nhất bởi các Bệnh viện/ph ng khám   ợc Sun Life Việt Nam chấp thuận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

PHỤ LỤC 2 

VÙNG KIỂM TRA SỨC KHỎE 

 

(i) Đối với Khách hàng mua Hợp Đồng thông qua Kênh đại l  là cá nhân  hoặc 

Kênh Đối tác kinh doanh chiến lược của Sun Life VN (trừ trường hợp nêu tại 

mục (ii) và (iii) dưới đây) 

Vùng Kiểm tra sức khỏe 

Độ tuổi Tổng Số ti n  ảo hi   r i ro  triệu 

đồng) 

20-39 >2.000 

40-50 >1.500 

51-55 >1.000 

≥ 5  >800  

 

(ii) Đối với Khách hàng mua Hợp Đồng qua Kênh Kinh doanh Liên Kết với Ngân 

hàng (Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong hoặc Ngân Hàng Thương 

Mại Cổ Phần Á Châu); hoặc Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp của 

Kênh Phát Triển Kinh Doanh (DeLaSól) của Sun Life VN  

Vùng Kiểm tra sức khỏe 

Độ tuổi Tổng Số ti n  ảo hi   r i ro  triệu 

đồng) 

20-45 >4.000 

46-50 >3.500 

51-55 >2.500 

56-60 >2.000 

≥ 1 >1.500 

 



 

 
 
 

(iii)Đối với Khách hàng mua Hợp Đồng qua Tư vấn tài chính được tôn trọng nhất 
(1)

 

tại Kênh đại l  là cá nhân của Sun Life VN 

 

Vùng Kiểm tra sức khỏe 

Độ tuổi Tổng Số ti n  ảo hi   r i ro  triệu 

đồng) 

20-39 >2.500 

40-50 >2.000 

51-55 >1.500 

≥5  >1.000 

 

  



 

 
 
 

(1) Là Tư vấn Tài chính (TVTC) thỏa các điều kiện sau: 

 Đạt danh hiệu MDRT* 2 năm liên tiếp (đạt danh hiệu MDRT năm hiện hành và năm liền 

kề trước và sau đó. Ví dụ: Năm hiện hành là 2022 thì các TVTC đạt danh hiệu MDRT 2 

năm liên tiếp là các TVTC đạt danh hiệu MDRT 2022 và MDRT 2021 hoặc MDRT 2022 

và MDRT 2023);  

*MDRT là TVTC đạt doanh thu phí bảo hiểm cá nhân theo tiêu chuẩn được quy định bởi 

Hiệp hội MDRT Việt Nam tại https://www.mdrt.org/join/member-requirements/; 

 Đạt tỉ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm từ  5% trở lên; 

 Trong các hợp đồng bảo hiểm mà TVTC bán được, không có yêu cầu giải quyết quyền 

lợi bảo hiểm Tử vong/Thương tật toàn bộ v nh vi n sớm** trong 12 tháng vừa qua, ngoại 

trừ Tử vong/Thương tật toàn bộ v nh vi n do tai nạn;  

** Tử vong/Thương tật toàn bộ v nh vi n sớm là sự kiện xảy ra trong vòng 2 năm kể từ 

thời điểm hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.  

 Không vi phạm Hợp đồng đại lý, quy chế hoạt động và quy định của Sun Life Việt Nam 

c ng như các quy định pháp luật. 

 TVTC không đang trong quá trình điều tra, xử l  khiếu nại, tố cáo, vi phạm trong 12 

tháng gần nhất.  

Danh sách TVTC thỏa điều kiện được xem xét cập nhật định kỳ hàng quí vào tháng 2, 

tháng 5, tháng 8, tháng 11. 
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